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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang PKL 

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan, yang dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Dinas. 

Penerapan sistem informasi pada suatu instansi pemerintah sangat 

dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut suatu 

instansi pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan tepat, dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi 

pemerintah.  

Alasan penulis memilih Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi 

Lampung sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan. Karena, penulis tertarik belajar 

dan mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam 

pengembangan sistem  dan pemeliharaan sistem di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Lampung. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan program akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik Ilmu Komputer 

(FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana 

pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang 

kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu 

kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam 

program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari. 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu institusi pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin 

ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan 

hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting untuk membandingkan 

serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan. 
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Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melaksanakan PKL di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah 

satu syarat yang harus di penuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) 

Sistem Informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui PKL ini mahasiswa 

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh di bangku perkuliahan 

kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berpikir, menambah ide - ide yang berguna dan dapat 

menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya.  

Program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa pada 

bidangnya masing-masing, yang dapat dilakukan pada instansi pemerintahan 

maupun perusahaan swasta. Dalam kegiatan PKL dilaksanakan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaannya. 

1.2 Tujuan PKL 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan PKL adalah: 

1. Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas 

yang diberikan. 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan pelaksanaan kegiatan PKL ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Agar dapat menerapkan teori - teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan 

masyarakat. 

b. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja yang sebenarnya. 

c. Mengetahui hal - hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
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2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

a. PKL ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu komputer. 

b. Mempererat kerjasama antara Universitas dengan Instansi. 

3 Bagi Instansi Pemerintah 

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas Intansi Pemerintah. 

b. Dapat membantu pekerjaan yang ada di perusahaan. 

1.4 Tempat PKL 

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 

Provinsi Lampung. Telepon : (0721) 484892. Berikut gambar rute dari 

Univerrsitas Teknokrat Indonesia menuju lokasi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Lampung melalui google maps : 

 

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Lampung 

Sumber : Menurut Google Maps terlihat pada gambar 1.1 (2018) 
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1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL 

 PKL dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September  

2018, waktu pelaksanaan PKL di DPK yaitu setiap hari senin – kamis pukul 

07.45 – 15.30 WIB dan hari jumat pukul 07.45 – 16.00 WIB. Waktu 

penyusunan laporan PKL adalah selama  2 bulan terhitung dari keluarnya 

Surat Keputusan. Berikut jadwal waktu kerja dapat dilihat  : 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 
No Hari 

Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 07:45 15:30 

2 Selasa 07:45 15:30 

3 Rabu 07:45 15:30 

4 Kamis 07:45 15:30 

5 Jum'at 07:45 16:00 


